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కరణంగూడ చేసినాను. చారిత్ర కాంశాలకు భిన్న ంకాని మార్గంలో 

టే "బా చితాానికి భంగంకలుగని రీతిరో _ ఇలాంటి మార్పులు, 

ఒరటి ఇందు చేయడం జరిగింది. 
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SOND TOE ర్రమంగా అది పలవించి. కుట్టలించి, 
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న్నాను, సహృదయతి తో నారదుని అగిన రచ. సోలి క్యా య 

పర్వంగా ఉంది, 

ఈ (గంథ ముద్రణలో mi 

సీతారాంకు, ముఖ పత్రం మేది అక్షరాలను వ్రాసిన యతులు 

బలరామాచార్యులు గారికి నాకృతి జతలు, __ సలవు 
చో 

నారయణ 
oe) 





పో జ 
పలు ములో లి 
NS 

నూ ర్యావతరణ [పచురణార్హ సతర నత 

భ్బత శంఖమన  మిఠట' ఎను న బెటితు గః 

(పాచీసతీ ముఖాబ్దమ్భు పెన సుఖ] ప 

సూత్యనంతర వికాసనోల్ఫరాత భాసెంచె. 

తుంగభ దా జలతరంగ ఉడఉోలల నూగు 

బుడుత గాడుపుల సవ్వడులు దన్వుల వీచె, 

(పత్యూూష. పవనమాలల నెయ్య ఘంతదెకొని 

గోతీర పరిమళాంకురములు తరలి వచ్చె. 

అగ అల జడ రా 6 
సంఘృ,ష్ట కాంతి నిర్జర విఘాతములతా 

చిటి పోయినవి చీకట కూకటి వెళ్ళు. 
౧ ౧ ల 

రేఖాక్ళతులుగ ఏలిన యె[రడాళ్ళు క్ర 

న్పడెను నెతుట తడిసినటి బలెములటు, 
జాలి ee ౧M య 

కక వాకు కూజిత|పకరముల్ లోక ాం 

ధవు రాక దెల్పు వె తాళిక[భుతుల య్య. 

ద్విజకోటి నిఖిల [శుతిహితమ్కుగా పాడి 

బా కు నిజధర్మ నిష్ణూ గ రెష్టత్వముు. 



ఆ యమృత వళ విద్యానగర మానంద 

మూరి య య్యెను _న్తన్యముగ శిశువు విధాన. 

నగరి వెలుపలి విశ్వనాథ మందిరము క 

నడె నప్పుడు సమాధి విడిన యోాగీం[దువల. 

గాలి కలలనాడు ఆల_రు ధ్వజ ఫఘుంటి 
లా 

కల నుండి నత మూాంకార మే ధ్వసియిం-చె. 

ద్వార మందున నిల్సి "౮౦ చూచెడి వారి 

కగుపించు విషధరుడు అమృత రుక్ శేఖరుడు. 

కర్పూర చందనాగరు ధూవములతోడ 

పరిమళించినది మందిరములో (పత్యణువు. 

స్వామి సన్నిధిని సాంజలులై కబళితా[శు 

జలులే. నిలంబడిరి జంపతులు మౌె"నులే. 

అతడు నాగమనాయుి; డా సతీమణి మళ్లి 

కాంబ; వారలు పు|త కాం జూ కలిత మతులు, 

కృష్ణరాయల యుశోగితి నంచాలకుం 

లె అతని కుడెభుజమె్మె యొ ప్పె నాయండు. 

(బాయ మింతింత పెబడెను; వంశాంకురము 

కరవయ్యెనని వ్్టు కళవళించి నతండు. 
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కోటి దేవతల |(మొక్కు_లు దీర్చి కడ కతడు 

తన [బతుకు విశనాథునికె జన్ని ౦రుగక్లు. 

అతని వేదన ఊర్ణ మైసాగి [పభుకర్ల 

మూలముల మూగి కారా నీ చందాన. 

నా స్వామీ ! విశ్వనాథ |! 

నయనికృ్సుత తె వాతృక | 

సారించుము నీ అమృత 

సంది క టా యుంకురమ్ము. 

ఈవణ[తయమ్మ్ము ౨ ర 

మించదు నా మునసుుతగ. 

కాని ఒక్క పు తెషణ 

కకావికలు జేసె నన్ను. 

గుప్పించితి కె దువులను 

నొబ్బ్పంచితి రిపు సృవులను. 

మెప్పించితి కృుప్ట్రరాయ 

మేదినీం ద మూర్తన్యుని. 
ళు 

రత్నస్థగితములగు హా 

ర్వ (శేణులు కట్టంచితి. 

గాదెలలో బంగరు టం 

కములు నిల్వబోయించితి. 
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ఇన్ని యుండి కుక్ ఫం పు[తు 

డన్న వాడు లేనినాడు 

బూడిదలో పన్నీ 3 

పోయెగదా నా నర్వము. 

సంపదలకు పొంగుదునా * 

సంతుకొరకు [కుంగుదు నా g 

స్వామీ ! నా గతి యయ్యొను 
చ[కవాళ పర్వతమటు. 

ఇటు ఐహిక సుఖము లేక 

అటు ఆముష్మికము లేక 

రెంటికి చెడయుంటి నుద్ద 

రించవయా దయామయా!” 

ఈద్భశ మె గన ఆత్మీయ నాథా లహరి 

గుడుసుళ్ళువడి గర్భగుడిలోన ధ్వనియిం చె. 

మలి కాంబా సామి ఫుల్లాధరము (వున 

ఎవియొ మౌనధ్వనులు కువకువలు వోయినవి. 

ఆమె వేదన ఆర్ష్రమె స్వామి బామ వా 

చాంభోజమున బంభ రాయిత మై పాల్చి. 
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“నాతం (డీ! విశ్వనాథ ! 

నగతనయా (పాణనాథ! 

ఈ నా గ [డాలి [బతుకు 

క నాడయ్యా విముక్తి రి 

నోచితి నెన్న నోముల 

చూచితి వీఠరముల "సెల 
@ ౧౫ 

“కాని నా కనుల వెన్నెల 

రూన మోాసనులె త్త చా రమె,. 

కను "పెంచినట్ట పూల 

తీవె యింత “కాలము య్య; 

నొక్కా పిందెయెన అలు 

'దెక్కుడి అన్యాయమ్ముది (0 

“అమా” యని పిల్చడు క 

న్నయ్యను గుండెలు చేెపగ 

కెగిలించుకొను భాగ్యము 

కలదా నాకీ జన్మకు 2 

కడుపున చుమ్మలు జుర్రైను 

జడీభూతమ య్యొ తనువు. 

ఈ (బతుకు కుడారిని పం 

డించెడు భారము నీడే”. 
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దంపతుల పు[త సంతానారి ద్విముఖమ్ము 

గా లేచి చివరి కకముఖమ్ముగా వ. 

మల్లి కాంబయు నాగమపిభుండును శివార్సి 

త వచళ్ళరీర చేతను_లై నారపుడు. 

వారి చుల్టున్న న సర్వమ్ము 

తెలియాడను దివ్య .+1జ స్పరసిలోన. 

దంపతుల చతురంతరములం దంతలో 

శంపాలతా సవా!సము చకాసితవముయమెం. 
[2 

గర్భగుడిలోని -వగంటలు తమంత తా 

ము గణాగణమంచు (మో గాను విచి|తముగ. 

భ్యానము చా భ|దులైె నిల్చు దంపతులు 

కలయజూచఛిరి చలాచలిత లోచనులొచు. 

తమ యదుటనున్న చంది కళావతంను క 

న్నులలోన పాల వెన్నెల వౌంగు లగుపించె. 

తమ_పైన దన రమ్యుములై న “జే గంట 

లా స్వామి ఆశిరవాక్ళతు లె అరలు నున్నా; 

సాం(వాణి భఘూవముల సౌరభ మ్ములు మూడు 

నాల్గింతలె”చు [ఘాణ మహోత్సవము జీనె. 
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తమ పుఠరాజన్న సుకృతము పంట ఆదిగిన 

ట్రనుభూతి జెంది రాకరాములో దంపతులు. 

రెండు దోసిళ్ళు నతులిడె విశ్వనాథునికి 

రెండు తనువులు మోకరిలె విశ్వునాణునికి. 

అఆండెదలు తుహినాంను రేఖాధఠానీమ్చు 

మ పరీముళ [ప్రవాహ పునీతములు న య్య. 

పరిజనులు వంటరా బయలుదేరెను నాగ 

మవిభుండు మల్లి క ఇంచూ సముతుం జెె-చు. 

ఆలయ చేవాళిని చాటి 

అత డుదయ దెశాంకిత పి 

తండ య్యెను; కాంతి సుభా 

స్న్నానథి”త తనుడ య్యొను. 

వెలుతురు పొ_త్తిళ్ళలోన 

కిలకిలమని నప్పషచున్న 

చాల సూర్యృనీంబమును 

ఆలో కితచెను.. నాయుడు; 

గగూటినుండి వెలా చిరు 

కొమ్మఃుద కూర్చొని తన 

నినుగు చుంచు దువుడు వ్. 

తిని జూచను మఠ్లి కాంబ. 
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ఇరువు రొండొరుల మొుగముల 

లును సర నమా 

ఇరువురు నిట్ట్రూర్సులు నిగు 

డించిరి పరిదినముగా. 

తలలు వాంచి అలనల్లన 

తరలిరి తమ మిుంటివై పు. 

నరం సుల మా తమ్ము సామి 

మందిర ము చుటు తిరిగ. 
లు 

గుడిలో తను కనుల డర 

గొట్రన చతొ నుతి 

మనన రమ్యమై నాయని 

నముదలో మారాకు: -దొెడి?. 

చివగికి "కారఠాంతికులను 

చేరనీల్ని యెరిగించెను 

ఆంలలపము శ్రలోని మును 
ఇ ఇర ల * రా ౬ 

యంత ఫఘూాసు (గుచ్చినట్లు, 

వెరున్నముత |(భువులే 

స్టరానన మనసుల 

“జగదేక మహా పీరుడు 

తనన. ఇతుందు నన్ పల్కింరి. 
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తన నోములు ఫలియించెడు 

తరుణ మ్మే తెంచెనంచు 

మల్లి కాంబ మదిని పాల 

వెల్లులు పరవళ్ళు (ద క్కెా. 

జోస్యులు చెప్పిన ఫలితము 

బలురోతాకు రాగా నాయని 

యిరు బుజములు పొంగు; వెంట 

న యమా యనుచు [కుంగు. 

ఈ విధిని నాయండు సత ప 

రీప్పలో లిప్పను దినమ్మ్ముగ 

నీడ్వ ; నాతని మూరడించగ 

న న వ కృష్ణరాయలు. 

తన గృహోనకు మురుశిఖరము 

తరలివచ్చిన యటుల పొంగుచు 

ఆతి థేయ మ నగి రాజ స 

మఠమున నిల్ఫుండణ నాయడు. 

పుటిత వాస్తుశు భక్తిభావ 

స్ఫుటముఖుం డ_నట్ల నాయని 

చేరదీసి భుజము దువ్వి వ 

చించె నీగతి కృష్పభూపతి. 
లే 

“0 



కరంనగమా ! తెలిసినది నీ నం 

తాన చింతా కృంతన నతి. 

కడుపు తీవు నహించు టన్నది 

కడు అలౌకిక మెన నంగతి. 

ఎగుడు దిగుడులు ఇరులు వెల్తురు 

లెవరికోయోా ? మానవులే. 

కలిమిగల యింట న ఫలించవు 

కడుఫుఖ:లిద్ యు సృష్టి చి[తము. 

(పాణికోటికి చమూవాగుణ మూ 

జాన మెనది మేము కాదన; 

మెన నది నీబోటి ధీరుల 

కల్పకాలిక మె కదా మరి. 

మున్ను కో వలలోని ఘటనము 

విన్నవించిరి అను దాప్తులు. 

విశ్వనాథుని చం[దరేఖా 

విలసన మ్మే వరు “కాదది. 

బాలచందుని వంటి కొడుకును 

బడ సెదవు ఉల్వడకు మోయీా | 

[కమముగా నీ బతుకు శారద 

కెముదుల పండించునోయో 1” 
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కృవ్వరాయ శిరివ మృదులో 
ల 

క (వపసారము నాగమయ్యకు 

వరునగా అతతలు కురిసిన 

కరణయిగా అను భావ్య ము య్యును, 

ఆననోఖ్టితు డై. చెమర్చిన 

అతియుుగళము 'మోద్చి పబ్బతి 

బటి కిం చిదదదికతో 
ఈం "శ మ 

పల్కు దడ గన నాయడెట్టుల. 

“ఓ (వపభూ! మీ నుడులు అచ్చపు 

క[పపుం బొడులై మదీయ దు 

రంత సం తాపమ్ము నార్చెను 

ఆశలను చిగిరింప జేసెను. 

కదన రంగములందు నా యెద 

క త్త్సికంశు కరాళ మెనది. 
కాని సంతానార్హితో కను 

గతమినున చట దవ డదినదెః 

పుతవాంభా ముగమతినే 

పాగిలి పోయెడు నాకు మీ నుడు 

లచ్చముగ గీతోవదేశ 

మృటుల ధృతిదాయక ము ల య్యిను. 
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'నేటినుండియె మీదు వాక్సర 

ణిన్ యధావిధిగా చరించెద. 

ఎడదలో బడబాగ్ని దాచిన 

కడలినె మనుగడను పెంచెద” 

తన విన[మ SS స సాన 

మునకు తనిసిన కహ్వరాయల 
అణ 

సాగనంపి అపూర్వ సత్త 

స్ధాయి నారోహిాంచె నాయడు. 

కొలువు కేగును రాజ్యతం [త 

ములకు తన మతి నప్పగించును. 

అపుడపుడు ని|టెంచు సంతా 

నార్శి నపుడే సంయమించును. 

ఇటుల గడచెను దివన బహ్బుళము. 

ఎగిసి పోయెను పఠయుగళము. 

తిరిగిపోయెను రెండునెలలు అ 

తీం[దియ తరణ [పవణమెై. 

నిప్పులను పుకిలించు [గమ్మము 

నీడపోలిక జారిపో యును. 

చలబడియును లోకమటుల 
య వం * 

మల్తి'కాంబా తప్త హృదయము. 
—_—_ె టి 

12 



చునుకు వడియెను; ఆవులింతల 

ఫణితిగా ఆవిరులు లేచెను. 

మల్లి కాంబిక సస్యగర్భ 

మ్మైన ధారణివోలె తోచెను. 

బపారలసాగెను ఆమె ఉదరము 

పొరలలో ఆమం మేఘము. 

మబ్బువటిన నింగి|కింది ఇ 
లు 

మళ్ళ వలె ఆడిరి వయన్యలు. 

మిన్ను కురిసిన యటుల నాయని 

కన్ను లానందమును కురిసెను. 

అతని యెదలో ఒకటిగాదు న 

హా (స నుర చాపములు విరి నును. 

మళ్లి కాంబ ముఖమ్ము లో[ధను 

మమ్ము చెల్వును సుంక మడిగాను. 

మళ్లి కాంబ ముఖమ్ము మృత్సా్న 

మాధురులతో వియ్యమం దెను. 

ఆమె లోపల చం[దభూపణి 

నంశ యెదుగుచు నున్నదోయన 

ముని నిండుగ అచ్చ వెన్నెల 

మిసిమి వన్నెలు దుసికిలించెను. 
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ఆమె కడుపున అష్టమూర్తి ధ 

రాంశ మూానులువారెనో యన 

సారం సాకు మట్టి దిను వాం 

భావిశేషము. కోరకించెను: 

ఆమె నడకలు కర్మ యోగి హ్ 

దంతర స్థితి ననుకరించెను. 

ఆమ ఊపహము లా కుమార 

స్వామి చుట్టు (పదతీణిం చెను. 

[క్రమముగా దోవాద వికార 

గాని మాయగ నామె కాంతిల 

జీర పర ములను రాలిచి 
£9 ౯9 

చిగురులె_త్తిన తీ7ాపోలిక.. 

జరిగ పుంసవనాదిక (కియ 

లరి గ నవమాసమ్ము లంతలటు, 

నాగ మయ్య హృదంత ముత-_ం౦ 

అభా వివశమె (తొ"క్కూలా డెను, 

“అమ్మగారికి (పనవవెదని 

లంచు పరిచారికలు దెల్పగ 

వెలుగు నీడలమధ్య నాగమ 

విభుని చిత్సమ్య్మూని పోయెను. 
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ఇంత చీమ చిటుక్కువమన్నను 

'వవిరయు' ముసిుంతొంట్ తమను 

దాసి యెవ్వతె కన్పడిన "ప 

మ సమాలార' “మసి యడునునుః 

ఇంతలో నొక దాసి [పసవ గృ 

హోంతరమ్మును వెడలి వచ్చను. 

ఊపిరులు బిగబట్టి నాయం 

డొకటి రెండడుగులు గమించెను. 

“దాకు గండము; దేవరకు ర 

త్నమ్ము వంటి కుమారు డనీ యా 

దాసి పల్కైనొ లేదొ నాయని 

తనువు పున్నమ కడలి య య్యును, 

అపుడె నాయని వక్షమున హా 

ర్లా,శుమాల తళుక్కు, మనియను. 

అపుడె దాసి కరా(గముల ము 

త్యాల దండ జిగేలు మనియొును, 

నాయనికి పుతోదయమ్మని 

నగర మెల్లను బాంగిపేో యును; 

వేడుకలతో విరిసి నాయని 

మేడ పూవై తేలిపోయెను. 
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ముత్యమ్ములతా * ముగులు వెటిరి 
౧ 6 

ముకుర తోరణము లెల్లెడ గట్టిరి. 

చిత విచిత వటాంచలములతో 

సింగారించిరి మణిసాధమ్ము ను, 

ధరాపాలకులు చమూ నాయకులు 

అరుదెంచిరి తమ అరదమ్ముల్న ఎ. 

శతాంగ తురంగ వితాన రింఖా 

హాతిస్ కుతిలపడె ఘంటాథ్వ ములు. 

(శ్రీమంతులు "కొనల చదివించిరి. 

సామంతులు కట్న ములను పంపిరి. 

పండిత గయ్యిలు ఓ మూర్షన్యులు 
౬ ధి 

పద్య గయ సుమమాలిక లంపిరి, 

కంచిగుబ్బెతలు మధురా గణికలు 

కదరలిరి మదనుని కడాని బాకులు 

అచ్చరలటుల పియ చృరలటుల 
లు 

కుచ్చెళ్ళూగగ ఆడిరి పాడిరి, 

డప్పుల చప్పుడు డమరుధ్వనులు క 

కుప్పుల వీనుల (తుప్పును డు ల్బను. 

పటపహా మృదంగ సలు (పణాదా 

ర్భటుల్ నభమ్మున పెఠిల్లుమనియెను. 
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నాయుని సుతజన్నోగ్సాన ముటులిం 

(ద ఎన. భవమ్యును స్థెరింపిజే గను. 

రాయులు వేడుకలందున విజయము 

చేయగ ఉర్చవళోభఖలు మించెను. 

సక్ల బంధుమి[త సుకు 

తములో నాగము నాయడు 

తన నుతునికి విశ్వనాథ 

ఆ CO మ లా ఉని "తావక రయ ఇ సు 

విశ్వనాథ క్భవఐ పొజలథి 

ఏీ-చికయె జన్మించెను 

గాన నటి పరు సార 
లు థి 

కమ్మని తలలుంచి రల. 

సుత జన(ోత్సవ సంరఠరం 

భ తిరోహిత నిఖలాన్య 

వ్య్యాప్పృతి య నాయడు హా 

ర్లాంభోధిని న! 

తన యొడిలో కిలకిలమను 

తనయుని గని మల్లికాంబ 

గుండియతోపాటు కనులు 

గూడ చేవులెత్తుచుం డె. 
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లేకలేక కన్న తమ్మి 

రేకుల కన్ను లవాడా 

దంపతుల మనస్సుల కొక 

దాశళశరథిగ వెలుగొం దెను. 
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ద్వి తీయ ఖండం 

వటప[తమున విమ వలటుల పచ్చల అడి 

తొ క్రైలో విశ్యనాథుండు నిదురంబోవు. 

పాలనురుగులు ఆఐబదవిమూలల గుజూళింప 

కనులు గిల్పక ఊరగంగతి దాషి సాౌంరించు. 
థా ele 

తనను జూణడంగ వచ్చిన వార్న్ వె 2:౮ 

ముత్యాలు జల్లు నొక బోసినవ్వును దాని, 

తూగాడు తొలుతో శొణ కాడ ఆ ె క్కి_ంత 
ap) 

సంసాద చకమున సముదలర్భి శ లును, 

కాల్సేతు అిటటు కిదిలించు చిళ్రైము స 
ee e;3 

గటిన అధర్మ మును తర మనిన. అతులు, 
౬ ౬ లా 

కేరింత లిడుచు పిడికిళ్ళు వట్టును భవి 

వమ్యదైబరిలత్ము హా_న్తగహణ సుూచనగ. 

తననీడ తానెరుంగని వాని నపవాసిం 

చెనౌ యనగ దిపమ్ముగని కిలాకిలనవ్యు. 

భవ మెరుంగని శివ పభుమూ+_ర్హి పసితనపు 

చవిగోరి పావడుగ జన్నిం చె ననిపిలచె, 
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వనిడ్ కింకిణులు తుం వనలాడ మో కాళ్ళ 

మ నడుచు నముతుడు కన్నడ మురినివడు తండి. 

PCN ము ధాడనపు డల అమ్మ తాభి 

ఠర్యెన see భానసించు నాతని మదికి. 

నిల్చుండబోయి అటనే తొ(టువడిన కొడు 

కును గుంజలదిర రొ మున కదుకొను తలి. 
అ ౧ 

దాటదు  లంభరె లున్న. తప్పించుకొని వారి 

టం జరు = మెను మూటను నిల్చునా గాలి? 

బిరబిరా పర్విడి గుభిల్లునస్ కూలి వెం 

టన యెగిసిపోవు | కీడాకందుకము లీల. 

ea గర వరన స్సునకు నచ్చని బొమ్మ అపరంజి 

నతు సర పూస సనసోతత వినరిక్ "ట్లు. | 

తన మనస్సునకు రర. టర్ భ్చ్ముుఅను 
ల లు ఆ 

కనుల కద్ధాకొ"ను భూ కాంతత్వై మచ్చువడ. 

అంకురము పల్లవిత మెనట్లు విశన్వనా 

భుడు ఎశే_శవస్థితిని గడచి బాల్యము సం ణః 

తనతోటి కుర వారిని చేరదిసి మహా 

లదరిపడ సరికొత్త ఆటలాడుచునుం టె. 
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(శీ కారమును మొదల చేసి ఒర్ణ్ముడు గడు 

వక మున్నె తిక్కన్న భారతము వథ్రిం చె. 

పాఠ ము్ములం చాటపాటులందును కరుమూ 

ర |పతిభ 'నేతయుగళము వళ పిక లై. 

కర నొక్కాటి బల క్తివల జళివించు 

కుర నొక్కాని బిల్సి గు|రమని అడదినించు. 

ఇంక కొందరిని రప్పించి మొగరములను 

పన్ని “కో” యని యార్చ పె పె బడి ఎదరగొట్టు. 
లు 

హుమ్మంచు మెట్లుపె సరూర్ (కింది సా కాకు 

కోట కొమ్ముల నుండ కుబ్బుంచే we అయనని 

జనని కౌగిట ఆకుచాటు సి.తయ వోలె 

గడపినట్హ నిచశాలు: కది మోితియన వత 

(కమముగా పెత్చు సముతమున ఖగ్గా స 

అగ క ఇ ఆచారం గ పాటి "రై (స [ప్రయోగ విధా కుశల వాస్తుడవఐ యె. 

అస్త్ర [ప్రయోగ గుంత రం ముం తం మిశంణా 

ధుని లోన రాజస ద్యుతులు ie 

కావ్య పఠన రసాత్త కాలమున విశ్వ్చనా 

థునిలోన సత్త్వము ధునులు ధునులె పారు. 
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(పవ్షోద చరిత ము పఠియించు నపుడు క 

న్నులలోన అశు కీలలు శాంతముగ మండు. 

భారతములో -రాయయబారంపు ఘట్టమును 

తర ర యటౌాతదును రాజ్యత కం[త విద్యానిధులు. 

ములక మనతపు నిగ్గులనా డె విశ్వనా 

యుడు తం|డిసే కతత ను నక అతు సురల: 

వత్సము మవహార్త భత్వమ్ము దాల్చిన యట్లు 

అత డుదితంయావపనుం డై విరాబిలుచుం డె. 

బంతిలా చందపా చే కతా 

పర్యాయ మ్మైన విశ్వ 

నాథ క్ ర్రి రాయల జం 

దమ్ములోన సురఖిళించె. 

రుక్చ్టనాథు డప్పుడు క్త 

నించిన రాయల be 

[కొత్త యూపిరులను చేది 

కొన్న యట్లు లనిపించును. 

తనలో (శేళ్ళురికెడు కాం 

యను కొొన్నాళ్ళణచి యుంచి 

చివరికి నాగమునాయని 

చేరవిల్సి 'యెరిగించెను. 
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సగము. "నెరసివోయున. టె 

సములందున తొ”లటి (వా 

యము తళుక్కువమునగ సమ్మ 

దా|శులు రాల్సెను నాయడు. 

నాటి దినము నుండి విశ్వ 

నాథుడు రాయల సేనా 

పతియె ద్విగుణీకృత ళో 

శా వరిణత యశుడ య్యను. 

నగరం తంి ను. ర వత రల 

గముల నష్ట దిణసాఖముల. 

చెండాడను అరిపీరుల 

శిరస్సులను బంతుల వల, 

తుత్తునియలు చెసెను గిరి 

దుర్గ (బాకారమ్ముల. 

కండగా లకు మారౌడన 
౬ Co 

పృత నా చతురంగము్ముల. 

చేతిడెబ్బతోడ వగి 

ల్చెను మదేభ కుంభమ్ముల. 

హుం కారముతో మరల్చి 

ఉదిక్ప తురంగ ముల. 
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కల్టు[గముగా Een 

"కారు దున్న పోతులతో 

కొలయంబడి మెడల్ విరిచె 

"కాళిక మయి గొగురొడువ, 

జా, గనిగంజ 3౩" రాం౮గ్నా కి 
(“ Sy హా Wy 

po వ ses 
సమిధలుగా జని రెవుల ; 

అన్ని డాసల రాయులు విజ 

౦తూంగములను వాతించను. 

అజ్యము చేత హూుుతాథశను 

డలటుల విశ్వనాథుని కు 

(కాంతి సావాసము్భు వలన 

& మర్ ప DISD MT గ 

అరువ దేండ్లు తన తలి 

ఒరిగిపోయినన నాయని 

అంతరవమున ఆకుపచ్చ 

3” ఊపహాలు సందడిం చె. 
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తన కొమరుని బహుముఖ (ప 

తాపమ్ము విశ్చంఖల_ము 

విజృంభించు రరుణముు న 

న్వేషింపగ సా'గ నతడు. 

అంతటి తన విశ్వానాశథు 

'డెంత కాలమునీ రాయల 

కిజతో నజదిగి ఉదిని 

నిలునని పితర్కాంచెను. 

మకుటుధారి -కావలసున 

మన్నీ డొక దళవాయిగ 

[బతుకుటయాా యంచు కుతిల 

పాటును "జెందెను నాయడు. 

ఎన్నడు తన విశ్వ నాథు 

శ కాంతా న యను. ఉ 

త్క్ంఠ అపుదను కెల్కు_చుండ 

గా కాలము నీదుచుండె. 

స్త్వ రజోగుణముల కా 

స్థానమెన నాయని మది 

యణములోన తామస "లే 

ఖా” మభిమన మ్మ య్యెను, 
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ఇటుల కొన్ని దినాలు గడువగ 

భఘుటున మొక్కాటి జరిగ వింతగ. 

పార[దోలెను చోళభూపతి 

బవాండ్య భూపతి న్మకమమ్ముగ. 

కృష్ణరాయల కంటి చల్వల 

నిగురులిడు సామంతు ఠతిర్వురు. 

కాని వారల నడువు పచ్చని 

గడవేసిన భగుమనియను. 
Co ra 

చోళరాజా కాంత నిజరా 

జ్యుడు పవాతాశుడు చం[(ద శేఖర 

బాండ్ఫ్యు ఉంతలు కృ వ్వరాంయయల 
5 

పంచలో తల చాచుకొొనియొను. 

కన్ను మిన్నును గనని చోళుని 

కండ -కావర మణచి తన రా 

జ్యుమ్ము తన కిప్పించుమని రా 

యులకు ఐవాండ్య్యుడు అనతి. నాసా 

పాండ్య భూపతి కర ధర్మ ని 

బద్దమైనది గాన చోళుని 
ఉక్క్క_్ణణం-చెదనంచు అఖథయ 

మొస”గ దినావనుడు రాయడు. 
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మర్శ మెరిగిన మంతియౌ తి 

మృరునుతో మంతనము లాడను. 

కత్తి కెదురుగ వ/జధార్యె 

కడు సమర్థమ్మంచు నెంచెను. 

భండన ఊే(తమ్ములగి తల 

పండివోయినయట్టి నాగము 

“నాయని భుజార్గ్మళమువె సం 

గామ ఘన భారము మో బును. 

నాయడా భారమును కుసుమ 

[పాయమునగ సత రతన 

శిరసు నించుకవం-చి రాయల 

నెలవు గ” కొని నిిమ్యామించెను. 

అతనిలో గుడుసుళ్ళువడు అ 

తాళ ఒకుు_మ్మడగ లేచెను. 

ఒక్క_ తొల్క_రివానతో మె 

కుబికివచ్చు శితీం|ధ మల్టుల. 

ఇంతకాలము దేనికై మి 

(కెక్కి చూచెనా తాను, నేడది 

తీరవచ్చెను; వెదుకబోయిన 

తీగ కాలికి తగిలినట్లుగ. 
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రాజ కార్యముతోడ తీరును 

నై_జ కార్యము ; చోళ రాజును 

తరిమికొట్టుటతోడ పాండ్యుని 

చరిత _సెతము చెరిగిపోవును. 

తంజపురియును మధుర నగరియు 

తనకు [కీడా నందనములగు. 

తన కుమారుడు విశ నాథుడు 

దతిళణాపధ సార్వభౌముడు. 

ఇట్ట క ర్ రస 

లిర్లు కొెనుచుండంగ నాయడు 

పడ గల మనమును కరక 

పన్న గస్టితి నా కమీుం చెను. 

అతని వీద్కౌల్పుటకు తనయుం 

దనుసలించెను ౩; కాని నాయడు 

కుబుస మూడుని తన మొగమ్మును 

కొడుకునకు చూపించ వరచెను. 

మింట నిల్బడు పర్వతా|గము 

వంటి నాగమనాయ డప్పుడు 

లోయలో దిగజార సారా! 

లోభ మెంతటి చిత మైనది. 

ఇకనీ 



తృతీయ తరత 

భువన విజయ భవన్నాగ 

మున రా-నుబు కవితా NE 

పృపరుడై_ అకుడ గ వ 

చ్చెను ఎాండ్యాగమున తార 

తనతో అప్పాజీ మా 

(తమ్మె నిలియుండ పాండా 

నరపతి నభ్యంతర ముం 

దిరమునందు రప్బంచెను. 

రద్యుుంద్రూనిల సముగ్ద్లరాత 

శర న్ఫేఘ శకలమువల 

అరుదు చెడు ఎవాండ్యుని గని 

అ[బప డెను ర జెం|దుడు. 

కుశల (పశ్నాదుల రక 

కొంచెమైన తాపిభతుక 

రుమోా విబూడాత్శక స్వ 

రుండె మాండ్వ్య్యుం డట నె. 
a ౧ 
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“సామంతుల పాలి నుర 

ఇఅ్యూరుహామై పంరురడ గ 

మవో|[పభూ ! ఇంత అధ 

ర్చ మ్మెట్టుల జరి గ౧నయ్య | 

నాగము నాయండు చోళ 

నరపాలుని పారదొలి 

నా గదియఖఐు కూర్చు 
“ఈల. నాలు: 

న్నాడు నన్ను సీత్క_రించి. 

అతన అరలు ను 

న్నీ రీతి పదభష్తుని 

సును కంపే లు చాను 

మనిన ది క్కావ్వరింక. 

మిమ్ము నమ్ముక్ “నియుంటని. 

వీ చూపుల పందిరిలో 

గరా నిల్పికొంటి ; నింత 
లు 

గతి యాయెగచదా చివరికి. 

ధర్మ పకపాతియిన 

తమకు నొక్కి చెప్పదగిన 

'దేమున్నదది ? పము నిరయ 
"మ్ 

మేదైనను తల దాల్తును.” 
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వాండ్య రాజు ద్నాలా 

పమ్ముల నాక్రరి ంచిన 
£9 

కరా కాలము రాయులు వి 

స్మయ[గస్తుడజె యుండెను, 

[కవముకవుముగా నాతని 

కంటికొసలు జీగురింప 

అప్బజిని గాంచి నిగ 

పామును (పోది జనుకొ" నెను. 

ముందుగ తా లేచి పాండ్య 

భుూూపాలుని వెన్ను జరి 

అతనిచేయి తన పాస్త్పము 

నందు నిల్చిక్ "ని నిమి రను. 

రాయల హా స్తస్పర్శను 

రయావముణిగా (గహాంచి 

పాండ్య నృవాలుండు రొమ్ము 

చె చేయిడి నిదురవో యె. 

ఆ నాటి నిశామధ్యము 

నందున విశ్వనాథునికి 

"ఆలిసిపోయెు శంపార్షుటి 

తిగ నీ వృత్తాంతమంత. 
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తాను మొదలు (మాన్నడె ; అం 

తలు తర ళాతుండ య్యును. 

పిహ్మట అజావిమాూాద 
ణు 

విహిత చేతనుండ య్యెను. 

ఇన్ని నాళ్ళు తా జూచిన 

కన్నతం[డియునా యా 

దురు౯ణం జంబాలమ్మున 
గ 

తభాతనని వితర్కిం చెను, 

“అరువదేండ్ర మచ్చలేని 

చరితముగల ధరు డిట్టి 

కసుమాలపు వని కెట్టుల 

కచ్చె గన్లునో తెలియదు. 

కోరిక లుడిగిన వయస్సు 

లో రాజ్య మ్మెందుకొ నా 

ఊవాకంద ; దైనను వ్యా 

మోహామునకు వయ సేమిటి ? 

తనకు రాజ్యలోభనున్న 

దను సంగతి యింతవరకు 

నాకు తెలియనీయ ; డిదం 

తయు తనకో నా కొరకో. 
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ఒకనినోరు గొట్ట గడిం 

చుక తెచ్చిన తుచ్చ రాజ్య 

మునే ననుభోక నంచు 

అనుకొను కు సిగ్గు త 

ఇపుడు ఆలిని; జే (శ్రయాత 

కిగునపుడు నాన్నగారి 

మొగములోన వమునకవన్నె 

పాన రంకు సము సన హో, 

నాన్నగారిలో తమో గు 

అమ్ము పడగ విప్పుచుండ 

గోవువంటి అమ్మ కాదు 

కూడదనక 'యెటులుం జెను ? 

ఉండియుండి నాన్న యెట్టి 
ఉక్కిివమును తలఆఐళ₹లును,. 

లు 

క తెరయని "ఆలిసీరూడ 

కుత్తుక ముందుకు నకును, 

ఏలిక యానతిని ధిక 

రించుట తంతవ్యమ్మా @ 

తిన్న లంటే వాసమ్ముల 

నెన్నిన యంతటి |దోవాము."” 
C 
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ఇట్ల తలంపులతో కే 

యల ముండ్రసె పరున్న 
“ఇరా. ఇవవ 

యట్లుగడ "పె విశ్వానాథు ; 
౧ 

డధర్శ పీ-తాంతరుండు. 

మురునటిదిన వున జంభఘాూాా 

లురసు పిలిణు రాయలు “నా 

గముయాతరును. చాలు న తి” 

మని ఉత్తరువులు పం పెను. 

రాజాజ్ఞను విని నాయడు 

రవ్వంత చలించె గాని 

మరు నిమునమునందె అవాం 

భావము తిం|డించిపోయె. 

తనలోవల బుస్సున "ల్ 

చిన దురాశ వమురుగువరశచి 

సతమత నంత. 

చాతుర్యము తులకించగ, 

వారావహు అందించిన 

యా. 
చదువుకొ నెను రాయలు తన 

మదిలో నెమ్మదిగనిట్టు. 
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“కర్తాటాథిశ్వారులకు 

కై_ మోడ్పులతో నాగము 

నారరుర డొనరంవెడు. పి 

జ్ఞాపన మిది అుకతన్ గై 

అయ్యా 1 దనుతో చివర 

యం వపిన వృత్తాంతివుం ౧. 

అత్య సన ంాంల | చారుణముది (ప్రఖూ 1. నారు 

తలదిసిన యటులయొు౧. 
లు (a) 

చిన్న నాటి బంటునై న 

నన్ను నురాళించుెకుమి ? 

మొన మొన్నటి పాూండంరనొ 
ES) as 

ముకెపవచుం గురపీంచు కుహు? 

తమ యానతి మేరకు చో 

భుని బింక మ్మరాచి వాసి 

తరిమి కొట్టినాడ మధుర 

సరిహద్దులు దాటువరకు. 

చెల్లాచెదరా పాండ్య 

(శ్రీకి సిగను చముడిచినొడ, 

మంట లెగయు దేశమున 

మల్లెలు పండించినాడ. 
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ఇంతచెేసి పాండ్యుని కే 

"నటుల 'రాజ్యమర్పింతును ? 

చేనుగాచి నక్కాలపాల్ 

"జేయు వెరివా డెవ్వడు ల్ 

ఏ పాండ్యుని పె నో కురి 

పించెడు వాత్సల్యమ్ములో 

ఒకసగమీ బంటుపపెన 

ఒలికించున దోవమేుమి ? 

తవ వనలో (బతుకులు 

ధారవోనినట్టి వను 

ఈమా[తము ఫలమ్మనుభ 

వించుట-క నను తగమా ? 

అంతదాక యెందుకు రా 

జమ్ము వీరభో జ్యమ్మని 

తమకు తెలియనట్టి రాజ 

ధర్మమూ aS 

ఉప్పెనవలె పొం 7డు క్ర 

పో దేకనుతో రాయులు 

ముగియక ముందే ఉత్తర 

మును బ[రున చించివై చె, 
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నాయని పరుపషోక్తులతో 

రాయల థీరస్వాంతము 

అంకుశమును చూ పెట్టిన 

ఐరావత మట్టుల య్య. 

కలటుము లదర , కుటిల (భూ 

కుటులుచెదర ; ముహుర్భుపాు 

స్ఫుటితో గశ్వననుండై. 

పటం ము అర కూార ముత పై తః 

హుంకారము కన్నను అ 

త్యుద్దతమ్భు ల? ఊవపవహాలు 

రాయల మదిమిరణను గ 

ర్హలమిం చిన మెరుఫులట్టు. 

ఎదో వజనంకల్పము 

పదునువారగా నాతడు 

శమియించె ; ఉదాత్తుల కో 

పము తణకాలికము కద! 

కొలువుద్ రను క్నవరాయ 
ఆకా 

తోణిపాలుడు ; నాడు నాయని 

జాతక మటు వకరూరునొతుని 

సభ్యు లెల్లరు వేచియుండిరి. 
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మంతులును 'సనానులును సా 

మంతులును [కిక్కి-రిసి యుండిరి. 

వారిలో గిరికిఖరమటు క 

న్పడె నిరిహుడు విశ్వనాథుడు. 

కౌలువలో కలకలము మూగెను. 

నిలిచెనంత టు కష రాయలు. 
౯ 

వెంటనే ఆస్థానమంతయు 

వింజమాకిది నరుల యను. 
తు ౭ 

కొలుంపు,కూటము కలయజూ-ది ర 

గులా. నడు కగునార్సికొ”ంచును 

ఆక్ జ ఇ వ 
(వావృడంభీ ద స్ప్రరమ్మున 

పలా నిటు రృృవ్రతిటతం[దుడు. 
౯ 

“రందరిగినడే కడా నా 

యుండు "యా పిన వ(కధథోరణి, 

“కాడు నిన్న టినా ; డతనికి 

నేడు కన్నులు సత్తి ఇక్కాను. 

వృద్దుడని మన్నించి పీఠము 

"వెటినందుకు వు మ్రైకాదను 
లు 

దాక వచ్చెను; ఎంతలోవల 

ఏకుమేె౫౩ పోయె నౌరా! 

చెరి 



మాహామేదో [కమ్మి రాజ 

[దోహమున కై వ ౨౬ దవ్విన 

వాడు మనకావ్తుండె మొనను 
వధ్యుడే - ఇది ధర్నమార్గము. 

నాయడింతకు (వభుదొపా మొ 

నర; ఆతని రెండు రెక్క్ళు_లు 

గల్లి తీసు సుకవచ్చి యిట నిల 

చెట్టు జెట్టి "రాసుకు" ఆలుడు. 
39 

నిపుంప కాలము కెర్ బి 

న్చించె గుజగుజ ; లంతలో నే 

[కవ యక్" దరరనమ i ౧౨|దృనే క్ ౫. ఖ్ 

దిమ్ము గాటపు అంచు తెరవ లె. 

సభాసారుల చూపులే సన 

సన్నగా మూవ్షినపి; జురు 

"యొడద లందున దడదడల సుం 

పదర సుతి జలు రో యాత రలు 

న్ా ఇఒ న కాజ; య ఐబదపులి మునముల నెవండు 
OC oe) 

రికి పలరుగ సావాసంయమనటు 

అగ్ని పర్వత శృంగ మున స 

యాడగా 'నివ్వుడు రాగం చును. 
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అలికి 'యయుర యును కాళ ముతాంరులు 

నిరనారరాంమతా 
జు ణు 

డిరవము గరించి నటుల. 
జ లు 

ఇంతలో తరురాస్యరము వి 

న్పించె “నున్నానో |వపభూ!ి యని; 

గంటు గొూటిన యటుల నభా 
© €ం 

గారమందది (పతినదించిను. 

ఇ rE Pad ఇ 

స లు మొంల అదుతు ష్ 
MEDS WEY TY TO లం. 

| PIR | 0 Tes 

కృష రాయు దాగంశు మాలలు 
౯5౫ ( 

కృమ్యమాణము ల య్యె శాచెన, 

కొలనులో అవపుడదపు 2. ముసిరిన 

కలకలములో “విశ్వనాథుడు 

విశ్వునాథుం' డనెడు శబ్రము 

విన్సడియె నవ్య క్తారుతిలో,. 

కన్ను బొమ్మలు కెంచిడరార్ల వము 

గా చలించగ “విశ్వనాథా! 

నీ న్వరమ్మేనా” యనుచు [ప 

శ్నించె కృష ధరాధినాథుడు. 
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ఆసనోళల్టితుడై. అచంచల 

మెన కంఠస్వరముతో "జా 

నాను సా యతి ననకొలు 

వంత తనున'లు చెన లుగా వినె, 

విశ్వనెభథుని ఉతృరమునకు 

విన్నితుం డై రాయడిట్ల నె 

“కన్నతం డి నెదిర్చుటకునె. 

కచ్చి గట్టతివా కుమారా ! 

విశ్వనాథా |! నీ మగంటిమి 

విదితమీ పరిషత్తు; క నను 

పరుల చెండుట వేరు నం డని 

పట్టి తెచ్చుట వేరు నుమ్మా ! 

మునులు సితము రాగబంధ 

ములను (తెంచగ లెరుః నీవో 

పడుచు [పాయపు మిసమిసల్ గల 

ఇడ ది నీ కట్లు సాధ్యము * 

తం|డి కొడుకులు గలిసి మాపై 

దండయా [తను జేతురని శం 

కించుచున్నా నంచు నెంచకు. 

ఎరుగుదును నీ యొడదలోతును. 
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ఎంతగా (పభుభ కి యున్నను 

ఇంత సాహాస కార్భమన్నది 

చరితలో క్యాచిత్క_ మే; వ 

చర్య జగతికి (కొత్స పాఠము” 

కృష్షరాయల అార్చులకు నష 
£3 

కి_ంత యొనను చలనమరందకో 

నిలిచింయు౦ ఇను నిస్తరంగిత 

సిరథింబల విశ్వనాథుడు. 

నిలవులందున పులక నవ్వులు 

చిందులాడగ; కన్ను లందున 

ఖథ కి భావము చెమ్మ గిల్లగ 

బదులు పల్కదొొడుం గ నాతడు. 

““వభుస;లకు (పత్యు తృరమ్ముడు 

పాటి 'మేటిని గాను _. ఐనను 

మననులోపలి మాట వెలి బు 

చ్చనిడె శాంతిని బొంద జాలను, 

ఇందరుండగ. ననెనడుము బి 

గించుకులని యందురా ? ఇది 

స్వామి కార్యము; ఎవరొ యొక్ళ_రు 

సాహాసించక తప్పదు గ్ా 
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కన్నతం (డె యటన్న నెవ్వడు 

కరగిపోవడు ? కాని స్వామీ! 

ధర్మదండము బూని నప్పుడు 

తండ యెవ్వడు* తనయు డెవ్వడు ? 

నాన్న పన్నిన |[దోవాచింతన 

నాకు తెలిసిన నాటగో లెను 

గుండెపె రూర్చుంజె నొక పెను 

గండ సడద్ ధిర య్యెను,. 

ఫలాసకి ని రడ బు క 

ర్మలను జయుటు నిషమారము 
6౬ a 

వెరిగిలోనసుటత్త [బతుకును 

వెచ్చ పెటిన దీపవమట్లుల. 
వు, ౬ 

స్తుతులకో సమ్ముతులకో యా 

(ప్రతిన బూనగలేదు ; ధర్మ 

ఊతిని జూడగ లక ధ్వజ మె 

త్తితిని నను దివించుము (పభూ 1!” 

విశ్వనాథుని ధర్మది యూ 

శాశ్వత సుధోక్తులకు కృష్ణ ధ 

రాత లేం దునితోడ నిఖల న 

భాతలము పులకించిపోయును. 

43 



కన్ను లింతలు జేసికొని విను 

చున్న పాండ్యుని గుండజెలోతుల 

న|శునీరము లూరిపొంగుచు 

అతీగోళములందు నిండెను. 

కంఠ మున గదదిక కిం-ది 

త్క_ముగ దోపగ కృ వరాయలు 
౯ 

విశ్వనాథుని శిరసు కుర 

పంక. దివన పూలజల్లులు. 

కొలువు చాలించెను పభుండు ని 

గూఢ వేదన తీపులె_త్తగ. 

'వెడలిపోయిరి సభాసారులు 

ఎడందలు బరు వెక్కిపోవగ. 

ఒక్కమారు కవొ వ్వముగ ని 

ల్టూర్చ జవనాశ్వము్ము నెక్కి పా 

టాపహాుుఎటిగ పయనించి పురఘుం 

టావథవ ఆల విశచ్వానాథుడు. 



వర eet ఆఈ 

విశ్వనాథుని కోప్తనిళశ్వాసములు సహా 

(స గులీక్కతములై న పగిది (సృమువచ్చె. 

అతని చతురంగ వైన్యముల (పన్యాన ధూ 

ళులు నభశ్చలిత యుంరులకు _సెదోడ య్య. 

సుడిగాడువుల ఆగిరవడు దవానల దగ్గ 

ఇశేషపతము లతని చిత్తవృ_త్తిని చాలు. 

అతని నుతిమి తఊవాలు ముండు కుండ లకు | 

మునలు వాటిన మ ల్లి మొగ్గలను తలపిం చె. 

కానలందున కొండకోనలందున నిటి 

తడియారినటు నోటితడియా ౩ నాతనికి. 

ఒకొ్క_క్క_మారతని ఊపహాములు మధ్యాహ్న 

మారాండ కిరణాసంపదల కేరఢడమాడెై, 

ఒకొొ_క్కు_మారతని ఊఉ పావులు చల్వలను 

పుకిలించు చలిపం[ దలకు అప్పులిప్పించె. 
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ధర్మ మున కాత్మీయతకు జరుగు రారావి 

డికి అతని లేతగుండియ రణఊి తియ య్య. 

తుదకు ధ_రె గృకచిత్తుండ కటకిరా[తు 

లను మండిపడుపగళ్ళను చిల్చుకొనిసా 7. 

కొన్ని నాళ్ళకు చెరుకొనె మధుర ; నగరి జై 

లు శతాధిక మ్ముగ గుడారములు వేయించె, 

తనతం(డెపెకి క త్తినిదూసి విశ్వునా 

థుడువచ్చెనని నగర ముడికిపోయినదఎత, 

ఆనాడె నిజాగమన స 

మాచారము ; త 'తా్కారణ 

మంతయు (వాయించి తం డే 

కం పను విశ్వనాథుండు. 

అమాంతవముగ పిడుగువడ్డ 

యటభ్రుులడలి ఆ|కొళిం 

చెను నాయడు ; ఏకసుతాం 

కిత జీవన సర్వస్వుడు. 

జివ్వున (బాణములు కుం 

చించుకొనగ మలి కాంబ 

కదలిపోయె రివ్వను చలి 

గాలికి తలిరాకువో లె, 

46 



కలయో నిజమో తెలియని 

బలితమ్మ గు కలతలోన 

నాయడు ఎ( లె తినటు 
క్ అ 

లె యనే నిజపత్ని తోడ. 

“ఎంతటి పిపరతమ్మిది 

ఎక్కు. డె న ఎప్పుడ న 

కని పెంచినవార్శిపైన 

క ్తిగకునా సుతుండు ? 
వం! ల 

కనులసిల్పకా "ని యాకు 

(రని పోపించితిమిగ డే ! 

మొన్నటి కినాటికి కొ 

ములు మొల్చగదా కుక 

ఎన్న టిబాజ సరిగా 

ఇరువదేండ్లు నిండలేదు. 

ఇంతలోనె తానొక్కు ని 

యంతనని తలంచెనెము ? 

మననీడను పెరిగి తుదకు 

మన-పెనే కాలుదు వ్వు 

బుద్దితీర| దావి తలి 
ఈ య 

పొదుగును (గుద్దినయట్టుల. 
(ఈ) లు 
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ఎన్నియాతనలను పొంది 
కొన్నామే యీ కు|రని. 

అన్ని మరచినాణా రా 

యల మెప్పుల వలలోపడి. 

జోన్యులు కురని వాస్తము 

జూచి రాజ రయోాగ మున్న, 

దన్న పల్కుులన్నిి కల్ల 

లె పోవుటయెనా యిక * 

ఇంత జేసి యెవనికోన 

మే? కన్నకుమారుండే 

పగవాడ పోయిన అయా 

(బతుకు చట్టుబండల కా @ 

బదులు పల్క.వమే * ఈ 

యెద కోత భరించలేను. 

ఇటిదుర తిని గనుముం 
ee A 

దే చచ్చిన బాగుండును.” 

గొంతులోన డగ్గుత్తిక 

దొంతరలెత్తగ ఇంకను 

పలుక లేక నాయడు జా 

ప్పములను టపటప రాల్చను. 

48 



మల్లి కాంబ తన యెదలో 

వముల్లడిగొను దుఃఖమణు ళు 

పట్ర లేక విభున్నిపెన 

బడి భోరున విలపించెను. 

ఇరువురిటుల ఉమ్మగెలబ్లు 

ఎడదలతో ; ఉరిసిపోవు 

కన్నులతో ; కొంత "నషు 

కాలమును కరగిం-చురి. 

విశ్వానాథు డచటికి పం 

పిన రాయనకాడు మంద 

మందస్వరమున వారిని 

ముందఠలంచి ఊరా రను. 

ఇంక గడియ సెపయ్యెను. 

ఏమియు పల్క_.డునాయడు. 

“అయ్యా | (పత త్త రము 

మని రాయసకా డడిగాను. 

అ|శుజలధిలోన మున 

లా డెడు నాయడు హాఠాత్తు 

గా 'తర్కొని రెప్పలార్చి 

కలయజూచె నలువె పుల. 
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తన నసనమకమందు సమా 

ధాన నినిషూగమాన 

నుండగు రాయసకానిని 

జూచి భ గ్లుమని వుండెను. 

ఇంత సేపు తనలో ముల 

క తిన ఆర్జ్రత యిం ఇను. 
అంతం © 

పడగా తెను మమకారము 

బదులుగా అవాంకారముు. 

నర్వశక్తు లొక్క_మారు 

సమీకృాతములై_ లేచెను. 

నిదాణ భుజాదర్భృము 

నిలిచి 'యొడల్ విదలించెను. 

ఆవేశాంధుండె. తుద 

కం వును (పత్ఫు_త్త రమ్ము 

“ప్రాణము పోయినగానీ 

పాండ్య రాజ్య మివ్యినంచు, 

విశ్వనాథు డీ వార్శను 

విన్నంత నె మూకీకృత 

చేతస్కుండై కుచితా 

తిద్వయుడె నిల్చిపోయె. 
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“కణాములోన ఇవ*రిలి 
లు a2) 

స్వాంతము వివఃక మెెైపో 

meg రన్ నలదిరుగ 

గాక దెకుు=లం చూడనా”. 

“సామముతో (వభు కార్యము 

శారితతరక ోవుదుణా 

యని యొంచితి ; చివరి కింత 

లా రుల. ఇరుసు చతస? 

“రరుకు నై నరములు rte 

పిం-చచుక వచ్చితిని; శాన 

యింతకు తెగయించు నంచు 

నే నెన్నడు దలచనై తి. 

పూసగుచ్చనటు సర్వము 

(వాసి పంపితిని నాన్నకు. 

స త్త్వ్రవమూ ర కట్ "తాము 
అయాయ PD 0) లి 

నమ్ము దావురించనయో ! 

కాసంతల€ే ఓ" దార్య్యము 

కనబరచిన బాగుండును. 

గోటితోడ పోవువనికి 

గొడలి కావలని వచ్చ. 
Co 
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దాయలతోనే యుద్దము 

సేంతుగ జంఆను కిరీటి. 

కన్న తం|డిిపె అ నెటు 

క _త్రిని జలిపించగలను. 

తండియంచు వెనుదిసిన 

ధర్మ భషమ్షుడ నౌదును. 

ధర్భచ్యుతికన్న వేరె 

దారుణ పాపమ్మేది @ 

పితరుని సె నే కత్తిని 

ెరికిన విదోహియంచు 

లోకము దూషింపనిమ్ము 

నాకీ గరళము తప్పదు". 

ఇటుల వగచి వగచి గుంజ 

దిటవు పరచుకొని తం|డకి 

“దయతో ంయుద్దమునకు సి 

ద్దముి కమ్మని కబురం పెను. 

యుద్దవా_ర్త తన చెవులం 

దురిమి పోవగా నాయడు 

మొదలు నరుక బడ్డ వృతః 

ము విధమున కూ లిఐబో యు, 
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మలి కాంబ కురిసిన క 

న్నీళ్ళతో మునలి నాయని 

తనువులోన ఎప్పటి చై 

తన్యము రేకులు పి ప్పను. 

తనయునివె నము చేతోం 

తరమున ఘూర్షి ల్లిపోవ 

అతడు తోకదొక్కిన (తా 

చె ఘఫాత్కారము FR 

కకక కు[రడు యుద్రము 

సేంరుగ తలవడెనా ? 

తాటాకుల చప్పుళ్ళకు 

దడిసెద ననుకొనెనా ? 

నా పంజా దెబ్బల ఇదు 

శె పోరంగలడా? 

నా కత్తుల తళ తళల 

కాక కోర్వగలడా? 

గుహూలోవలి సింగమ్మును 

కుదిలించిన వాడు 

(పాణమ్ములతో నెటుల 
ప) 

బయటికి వోగలడు”? 
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ఈగతి రాదో చేకము 

త్రో గర్జించెడు నాయని 

కరాళాక్ళతిని గని గజ 

గజ లాణను మలి కాంబ. 
ఉలి 

వెక్కి విక్కి యేడ్చుచు తన 

విభుని పాదముల పె బడి 

తునాతునక లెన సరము 

త్ టల (పార్టించెను. 
లు @ 

“ఏమి మాటలివి స్వామీ! 

ఇంతటి పంరము దగునా? 

మీరుగూడ కుర వాని 

తీరుగ ఫష్మిం చెదరా? 

అర్భకుండు "అలిసీ్ తలి 

యక దట్టి విగించినంత 

తల పండిన మరలు సె 

తము: సె.యనవిదదాదతా. 

మనకు కంటిపాప వంటి 

తనయుని తెగటార్చి మీరు 

గడియించెడి దేమున్నది? 

కటిక చీకటులే తప్ప. 
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ఎవనికోనమె మీరి 
సవనము తల పెట్టితిరో 

వాడి వలదన్నసు డ్ 

పాడు రాజ్య ముందుకయ్య 2 

వాడా అజ్ఞాని “కాడు. 

అగా రణవందతితుండు. 
| + కాలా 

వానికి లేనటి త వ 
అ "అగై 

వయుసనుడిగిన మన ఇందుకు? 

ఆవేళాలకు లోనె 

ఆత్మజు గోలలో యెవమా * 
oO. 

వేయి చేతులను | ముకృ_ద 

విడిచిపటుటీ రాజంము.*”” 
లు లు 

మల్లి కాంబ ఊరడింపు 

మూటలలో కొన్నికొన్ని 

యోాసులుగా దోచ పహాుంక 

రించెను నాగమునాయడు. 

ఆమె మాశ4లను కాదను 

నట్టి "హాతుబలము లేక 

“నోరు మురాసీకో” మ్మ్ంచు వి 

కారముగా గద్దెంచెను, 
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తనలోపలి ద్వంద్వ యుద్ద 

మును దమించుళ క్రి లేక 

వాకిట తిరుగాడెను సె 

వకు లబ్బురపడి చూడగ, 

మమత ఐాంగినవు డాతని 

మనను వెన్న యెపోవును. 

అవాంత నిటెంచి నప్పు 

డదియె రాయి యిపోపును, 

కరగ వెన్నపూస; రాయి 

గట్టివ డెను----నాయని క్ర 

న్నులలో చతురంగ బల 

ముల సందడి దందడిం చె. 



తం నాయం త 

గుండెపై [కఘుంవటి రగుతి్కానగ పరుగాతి 

పశ్సిమాంభోధి గర్భమున సూర్యుడు = కె. 

తన |పతాపమ్ము ఇస్ర అ టంత 
ఏ as el 

మెఐవోయె (బతు ౩.దుకని ముఖము దప్పిం చె. 

అ వెన్న క గతికి చిరుబు రను అల్న్స చిత్తుల ముఖబ్ణతి 

(పతి కొంబముటు లెరవడను పడ మటిదికుు.. 

క్ వ క ర్ అం ల 
ఒక [భష చత సుని విగత మవాలకు జూ ద్ 

రూపమోయన్నటు బచాంబుంచను తమను, 
౧ ౭ (౧౮ 

మహామాసనురుండు జంచూల ముందున మున. 

అడి ల్చినటు కన్సడెాను పెంజీకటు. 
C౧ ర్ం 

అటి యిరులగ బాకునట్టి నుర యు నా 
లు లు 

యుండు ని దాపగతుడై చిరుము[ రాడె. 

బలవంతముగ నేతములు మురాసికొ నః మన 

సాక గుడ గూబబపోలిక యొగిసి కూవ కు. 
య ల్లి 

మెలమెల్లగా నే|తములు విచ్చు; "మడముం 

దటి వేవచెట్టు భూతమ్మటు జడల్ దుఠివె. 
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రప్పుమనిగాడుపు "ఆరల్ వీచినవుడు న 

క్కు_ల వికారంపు టూళలు చెవులలో దూర, 

కనులు కర్త నటుల కొ ; దతని పంచేంది 
౬ఆ 

యములన్నిి వికటాటవాోసనస చండముల య్య. 
€ం 

అంతిపురిలో మలి కాంబ (పేగులు చుట 
౧౧౫ ల 

లుగ జుట్రుక్ "ని “యుగగాదిగ చలింవగసనా గె, 

ఎడదకోతలకు నుడివడి పోయి మాటి మా 

టికి నామె "అయ్య తం|డి' (నుంచు రోదించె. 

కాలిపోయెడు దివ్విటీలు రాల్సెడు చమురు 

బొ టాము కన్నీ టెబొటులో నింబించె. 
C౧ ఇధి, 

"ర యెల్ల అట్రుడికిపోయిన "యొడందలో 

"తెలవారువేళ చల్వలనూదె నొక ఆశ. 

అచులు స్కాం థా వారవముందు భగ్గున ముండు 

గుండెముంటల నార్చికొ”నె విశ్ళనాథుండు, 

ఇంద్య చ ఇక మనల వ్ర — 
ఘూర్షిల్లి పోవు హ్యృూదయార్షవములొ నటుల 

చదాటింపనెం చె నిజధర్శ యా ల, 

ఇటులమువ్వురి అగురుమునసుల 

అరయ సనన రయం పిరాను. 

కూల[ధోసెను తామసిక శ 

క్సులను 'తేజన్సత్వ కొంబము. 
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'రేపుయుద్రము; అప్లిచలదూ 

ర్భికలవలె సేనలు కనంబడె. 

సర్వ సేనా పర్ వ వెతుణ 

సల్బాచుం జను విశ్వనాథుడు. 

ఇంతలో వారావహాుం డం 

దించె నొక పతముు; దానిని 

చ దువుకొ రి ఆతోతనా సత 

ఛన్నుడ యను ఇన్న్యుడు య్యొను. 

“అమ్ము త వక జి లిత  బాూవమ్పుము 

గ రను కమ్మ రమ్మని; 

పోదునా నలదా” యనుచు తల 

వరంలా గన పకషనాథుడు. 

“అమ్మకంట అడ అగ నక 

(జమ్మువంట మూదు సతక్ 

ల్పమ్ముు నీరపో వ్ 5% యని 

ఉమ్మలించ దౌడంర'గె నాతడు, 

“కన్నతల్లి యె చూడ గోరిన 
C౧ 

కాదనుచు నేనెట్లు పల్కుదు” 
౧౪౫ 

నంచు వందురి తుదకు వచ్చెద 

నంచు పంపెను వర్శమానము. 

౨9 



జామురాతిరివేళ నాయని 

సాధమునకేగను నిజానుగ 

మద్భటద్వయ మాతుడై సిం 

హా పతాపుడు విశ్వనాథుడు. 

తగరిత గమనుం డెచు క య్య్రూం 

తరములన్ తరియించె; నంతట 

నంతివురితో కోక దేవత 

ఆఅయఅయటుల నిల్చిన తల్రికన్న డె. 

రెండు రెక్కాలునా-చి "నాతం 

[దియనుచు ఎలు గ త్తి పిల్చుచు 

ఒక్క. పెట్టున [వాలి కొడుకును 
Ee 

రెక్క లందున మలచుకొనియెను. 

తల్లి క"గట జన్నజన్మాం 

తర పరీమళముల్ గుజాళిం 

చినవిధమ్మున తోచి అమృత 

స్థితిని పొందెను విశ్వనాథుడు. 

అతనివక్షము తల్సికురిసిన 

అశువులతో తడిసిపోయెొను 

గాని సుంతయు మెత్తబడదు; వి 

కారమెరుగరు ధీర చిత్తులు. 
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అతని నయనాంచలములందున 

ఆగిపోయిన బాూప్పుకణముల 

లోన రవ్వల దివ్విటీ వె 

లలు తళ తృళలాడిపోయెను. 

అతని తడికన్ను లను తన ప 
య్యంట నద్రుచు “విశ్వనా థా” 

యనుచు మూటలుళాక పా 

రంకు we EHS, 
షా a) 

తల్లి యుదలి మల్రఉంచిన 

తల్లడింపు నెరింగి ఆవిడ 

అశు ధారల తుడిచి యిటులో 

దార్చసా గాను విశ్వనాథుడు. 

“ఎడల చుమ్మలుజుట్టగా దుః 

ఖించకమ్మా కొడుకునె ls 

కిటి రాయిడి వెటినందుల 
లు లు 
కంత యో లజ్జింతునమ్మా ! 

మనిషిగానే యేల జన్మ 

మృందితిని? స్ పుట్టగానో 

చెటుగానో వుటియుండిన 
లు లు 

చిక్కు లుండకపోవునమ్మా ! 

61 



పుట్టితినిబో! ఏల నాచే 

బట గటించితిరి* పెగా 
లు లు . 

చదువ జేసితి రెందు కితివో 

సమ్ములను శాస్తాదికములను. 

మీరు నాలో చిన్న నాడే 

నూరిపోనిన అచ్చమౌె సం 

సారమే ఈనాడు మిమ్మ 

సమరమున కీడ్చినది తలీ !” 
C౧ 

ఇటువలె వాపోవుచుండ 

తటాలునన్ నాగమ నా 

యండు బయటినుండి బళ్లై 

ముటుల దూనసికొెనివచ్చెను, 

తనయునిగని దండతాడి 

తభుజంగమువో ల ₹ెచ్చి 

ఒరలోపలి కరవాలము 

"వరికి ముందునకు నడచెను. 

తండి వాలకమునకు చి 

(తంపడి విశ్వనాథుండు 

ఛెళ్ళున తనఖడ్గము దూ 

నెను లీలా కోధుండై. 
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"రెండు సింగముల పోలిక 

రెండు భుజంగములవో ల 

రేగిన ఆత్మీయుల గని 

ఊగిబో యె మర్రి కాంబ, 

తన కండను తిమంర ము కౌరి 

కిన యట్లుల బాధ చెంది 

“విశ్వా అరరని త కక 
య 

వెట్ట కారు లాయ ము 

తల్రి "కళతో గుండియ 

తలడిల కతి విసిరి 
Md (CN జాల 

వచి రొొమ్మునాచి నిలం 

బడెను విశ్వనాథు డపుడు. 

రౌ దముతో ఆవాద శి 

రన్క్మముగా నాయడు కం 

పించిపోదొడం గను జళి 

పంచిన కరవాలమట్లు. 

ముచ్చెమటలు వోసె; నతని 

మోమున కళమాసె, కనులు 

చింతనిప్పులను కురి నను, 

చేయి కొడుకుపై కురికెను. 
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అంతట సిర్వాత ద్వ 

మట్టల విశ్వనాథుండు 

దరహోానముతో నిల్బను 

సిరహాసముతో నిల్చను. 
@ 

నాగమనాయండు కంప 

న (పచండుణ పోయెను. 

అతని అతులందు ముసిరె 

నంధ కార జటా చృటులు. 

మనసు వణాకి కనులు వణ కె 

తనువు సమస్తము వణ కె, 

వణ కను కుడిచేయి; జారె 

పడిపోయిను విచ్చుక' త్తి. 

హుమ్మని వెనృ_కు దిరిగి మ 

వేగముగా బుసకొ"ట్లుచు 

“ఓరి పితృ దోహా” ఒకని 

ఉరిమెను తన కసి దిరగ. 

తం(డ విసిరినట్లు వాక్కు 

తనకు బల్పెమనాటగ 

Ne యంచు హుంక 

రిం-చెను 'విశ్వనాథుండు. 
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“తం|డివె న ధ్యజమెత్తు క్ట 

తఘ్నా! నిన్ని ప్పుడు "తెగ 

టార్చిన దిక్కవ్వరుతాో 

యని గద్దించెను నాయడు. 

ఈషద్వ[క ముగా వచి 

యించె విశ్వ నాథుడపుడు. 

“అయ్యా! నా కన్నతండి 

అంతటి వీరువు కాడని. 

కదను[ దొక్కు అపహాం-కార 

కొంఖాణంమునకు కళ్లెము 

వసి గుంజినట్ల "కింత 

వెన్మ_కు మొగను నాయడు. 

ఆయువు పట్టన్ని కదలి 

ను; కిళూడిపోయి 

నై; -వఐను బాధతోడ 

"ఐెట్టిపోయె నతనిగుం డె. 

దుఃఖరోషములు ముందుకు 

(తోనుకొని విజృంభించగ 

పలుకసాగా నాతడు సం 

చలితాధరుడై యిట్టుల, 
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“కు[ ళా! నీదెంత రాతి 

గుండెరా! జగత్తులోన 

పితృపాదుని పెకి కత్తి 

"ఎరికిన దుష్టులు గలరా? 

కలకాలము నీ రాయల 

కాళొతుచు (బతి కెదవా! 
"ఇని: pa 0 ) 

ఒకరిని శాసించెడి జా 

తకము తుడిచివేసెదవా? 

ఒక వాండ్యుని మక రా శువు 

లకు నీ రాయలు నీవును 

నీళ్ల తాకిడులకు ఇసుక 

గూళ్తవో లె కరగితిరా? 

జాను, దుర్చలుని దొరతన 

మనీ రాయల కిష్టము. 

గడిదేరిన వీరుని యే 

ల్బడి రుచించు చెట్లతనికి? 

ఇంతకు నేనెవరికోన 

మీ బరువును మో సెదరా? 

ఫలోన్ముఖమ్మగు నా స్వ 

ష్నమును కూల్చివేనదవా? 
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నిను దతిణదశళాథ్ 

శునిగా నొనరించుట కై 

స పన్నిన వ్యూూహామ్మును 

నెత్తుట ముంచె_తెదవా*ి 

ఇటులసాగా నాయని ఉ 

తలు రుమూకమాయిత ని 

ర్వేదలహారి; దాని నోర్చి 

విశ్వనాథు డెట్టని యెను. 

“మీ మమతను (తోసిపుచ్చ 

గా మనసొప్పదు గానీ 

అది ధర్మమునకు సంకెల 

యుపోయిన సెచుకుట్లు 

మీ రొకరికి బంకు యు 

న్నారు గదా! వారి అజ 
రా 

లేక గడిపులయెన 
Co ౧౫౦ 

చేకొనుట మహా[దోహము. 

ఏలిక నే ధిక్కరించి 

యితరుని రాజ్యమును దురా 

[కమణ చేసినార; లింత 

కన్న (దోవామేది నాన్న ల్ 
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కన్నుల ముందర అధర్భ 

జ జరుగుచున్న ప్పుడు 

మిన్నకుండు నటివాని 
(౪) 

కన్న పాపి యెవడుండును ? 

నాకు రాజ్య మెందుకు తం 

డీ! కరుణాళువు రాయల 

ఛాయలోస నాకు స్వర్గ 

సా(మాజ్య్వ సుఖము కలదు. 

అ|కమముగ గడియిం చిన 

అమృత మైనను పాయము. 

_చస్వధర్భ నిర్వవాణములో 
నిధనమైగనను [శేయము. 

కురు మాటిమాటికి నా 

"మేులుకోసమని యందురు 

ఇద్హ్సై తము స్వార్ల మె; న్ 

"నవడను మీ వాడగదా. 

ధర్మస్థాపనకు కన్న 

తండి "కదురు చాకినందు 

కెటి పాపమెన నన్ను 
ey య 

జుట్టనీ అనుభవించెద. 
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ఒక్కమాట మరల మరల 

నొక్కి-చెప్ప నెంహాసింతు 

స్వామి[దోవాము చేసిన 

జనకుడ న శియార్హుడు. 

శాంత గఫీరమ్మగు ఈ 

సమాభాన పరంపరకు 
నాగమనాయం డుద్వి 

గ్న మనస్స్క్కు_ం డె ఏ ్యయెను. 

అతని చురుకు చూపులు భూ 

న్యమున నిప్పు ముట్లంచెను. 

అతని ఉఊంపహాములు కత్తుల 

యంచులకు పదును ౨ క్తును. 

విశ్వునాథుడొక సుదిర్హ 

నిశ్వాసము విడచి రుటితి 

గా "సులి వని కన్నతం[డ 

కాంత ఆన్ (పణమి లను. 
ఎరా ఇధి, 

తాను నిల్పియున్న నేల 

దస్సున (కుంగినయట్లని 

పించగ నిలు వెల్ల జలద 

రించెను నాగమునాయడు. 
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తండి పాదములను వీడి 

తన -కాళకు (మొక్కాడు కొడు 
య ము 

కును కొగిటనట్ల్ స్ట్ అస 

మని యడ్చెను మల్లికాంబ. 

గుండె రాయి జేసుకొని ఒ 

కుమ్మదగా త్తి లక 

అలెటుల” విదల్యుకా"ని న్మ్ము 

మించెను విశ్వానాఖథఖుండు. 

నగర మెల గురువెట్ల 
౧౧ లు 

నది; శివిరమ్మున పతక 

దిరుగు భటుల వాచ్చరెకలు 

దిగంతముల జీల్చుచుం డె. 

బినుపిరిని అఆా కుముద 

రిన నవత తములు నుని 

కులు పట్టిన దివ్విటిల 

వల కణకణ మండుచుం డె. 

తలలూ ఎఐుడు వృతా 

ములు సంగర రంగమున 

పరు ౧ _తెడు అరదము్ముల 

పతాక మ్ములటు కన్సడె. 
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పౌరువ విస్ఫూ ర్తికి సం 

బళిపాడిన యట్టి వేళ 

సాగా విశ్వనాథుడు చం 

చత పాశుపతా(న్త్రమట్ల్టు. 
Cn 



న శ ట్ 

యమం ఉయఉ ౦ 
అ 

(పళయకాలాంభోధి శలలు3 "రిక ల యట్లు 

విశ్వనాథుని చమూవసరమ్ము గ wm 
లు 

పటవా కాహూళశంఖు దున సాటార్సులా 
రి 

పటలితో దెసలన్ని బధిరక్భాతముల యె. 

క రిబ్బంహాతములు తు్టార హపలు సయ 

చృనాయి ఆగిసి నికృబతకం దిగజా ఆ. 
సనో ద 

పాగమంచువలె రుం|దముగ ముసురుకొొన్న పెం 
a 

ధూళిలో నిగళబద్దుడు రము ఆ గుర 

బోనులోబడ్డ బెబ్బులివో్లలె దమితకు 

ఛానత్తుుడై. విబూద క్షాంతు డై నిల్పి. 

చింతా వికీర్యమాణాంతరుం డ్రై విశ్వ 

నాథు డ గస్యృందనస్టుడె పయనిం చె. 

వేరొక్క_రథముె వీడామలీమసా 

ననభాగుజ న నాయని మూర్తి కన్న ్రా. 

వారి వెన్న ంటు దుర్వార చతురంగ బల 

ములు పొంగులారిన సము[దమును తలపించె. 
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ఈవార్హ కృవ్వభూభృ న శ్రి కందెను స 

మీరత్వరా తిరస్కారి వేగముతోడ. 

తన 'యెడదలో అద్భుత|పవార్ల ములు మ 
a న్ యి 

తడులు దూకన్ కృువధరణం[దు డుబవ్వొం గ. 
—0 ౯3 a 0౫ 

సరిగ నొక వారమ్ము జరిాగనోలిదొ నగ 

రిని విశ్వనాథాగవననా_ర్త వార్టపం చె. 

కొడుకు చే ఇనుపగౌలునుల కట్టువడిన తం 

(డని జూడు కుతుగంపణను విజయనగరము. 

"రేవకడ కొలును టిర్పను 

క్ట వ్లరాయ మారాండుడు. 

కొలువో”క పద్శ్శాకరమ్ము 

వలె కలకల లాడుచుండె. 

విశ్వనాథు డంతలో (ప 

వేశించె సభాంతరమున; 

తనతో నరుదెంచెడు నా 

యని గొలునులు ఖణి లన గ. 

సభాసదులు విస్మయ వి 

సార న్మేతులై మడమల 

చెతి లేచిలేచి పరీ 

ఊంచిరి నాయని ముఖమ్ము. 
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తలపే ఒకవేయి మణుం 

గుల బరువ త్తిన యట్టుల 

నడువసా ౫” నాయడు చిం 

"తాజడుడు పివర్హముఖుడు. 

గ ధైనుండి దిగి రాయుడు 

కరయుగ్శమునాచి "కెగి 

అంచె విశ్వనాథుని తన 

యడద చెమ్మగిల్లి పూక 

తండి కవుంగట నొదిగిన 

తనయునివల విష్వ్రానాథు 

డవుడు చూరలా జెను రా 

యల 'వాత్సల్యామ్య్రుత మ్య. 

తన కాగిటిలో కన్నీ 

ళ్లను రాల్చడు విశ్వనాథు 

గల్లమ్ముల నాబ్యాయము 

గా స్పర్శించెను రా యులు. 

అవనతమ స్తకుడొ నా 

యునివె వఐవెక దృక్య్యూలము 

విసిరి విశ్వనాథుని తన 
వెంట బెట్టుకొని నడ ణెను; 
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రాయలతో విశ్వనాథ 

నాయడు నడయాడుచుండ 

సురనభలో ఇం|దునితో 

నరుగు వార్గుడనిపిం చెను. 

తరళస్మితుడై రాయలు 

తన సింవోసన పార్శ్వం ము 

నస్ నలాంఛనముగ విశ్వ 

సూ తూాంను ఈ 

రాయుల పరికాద్దమన 

సాయి క|బపడిపోయిన 
@ 

సభ్యుల ముుఖముండలముల 

జయ నినాదములు (మో గాను. 

ధర్భపిరమునకు జయ వ 

“తాక మన విశ్వనాథ 

మూ ర్హినిగని కనుల డజెంద 

ములు కావ్యములె. యెగా నిను. 

పున్నమనాటి సము|[దము 

పోలి. పొంగులె_తెడు ఓ 

లగముునందు నిలువంబడి 

రాజచం[దు డలట్టుని యెను. 
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“నభ్యులకు నాయని ఇటీవఠి 

చరితసాంతము విదిత మేకద. 

అదు ముసురసనమేౌ చు మావాద 

యాంతరమ్మును కొలచివె చెను. 

మాకు కుడభుజమె రరా "*ధ్వర 

మండఉతుం డై నటి నాము 

శర తతో దొడిదారిని 

(పవేశించెడు విద్య సేర్చెను. 

తాను ఆలినియొ తలి్యయకో పం 

కాన కారి డెనన్న చెలును, 
Cn 

అడునునే పన్నీ రనుచు సం 

దడియొనర్భుట యెంత మూార్ధము. 

కొెడుకుకో సర మిట్టి చర్యకు 

నడుముగట్టినయట్లు తెలిసెను, 

అమృతభతుణ సెయు వీరుడు 

ఆశవపడునా దొంగకూటికి ? 

నాగమా  నీవెంతలో ఎం 

తటి కటుస్థితి చెచ్చుకొంటివి గ్ 

గతచరిత సుధాపథమ్ముున 

గరళమును పొంగించుకొంటివి. 
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నిన్ను పాతరవేసినన్ మా 

కున్న కసి చలారంరిపోవదు. 
C౧ 

ఈవొనర్చిన నేరమున కిం 

కట్ట దండన మెన “దాలదు,. 

ఐన నిను మన్నించుచుంటిమి. 

అత్యుదా త్త గుణ పణ్త హా 

దంతరుండగు విశ్వనాథుని 

తండివై యున్నాావుగావున. 

నీ కుమారునికి ర్తి జాబిలి 

"రకల. తెలిపాల నుర్వుల 

వాకళలై నీ నొసట నిల్చిన 

వండువుచ్చను కడిగివిసను.” 

సౌారవాహినివో లె బాహులు 

సాచి వచ్చడు కృుప్వ రాయల 
హం 

వాక్కులకు కొలు వెల్ల పులకల 

పంటవాల్యమె పరవరిం చెను. 

విశ్వనాథుని యెడద యెత్తుకు 

విస్తుపోయిన పాండ్య భూపతి 

కృష్ణరాయల నుడులతో నొ 

క్కింతవడి వి భాంతుడ య్యను, 
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అతనిలో పిసరంతగల రా 

జ్య్యాళ (తుటిలో సెగిరిల లెను: 

అతని హృదయము మబ్బుతాెలగిన 

అమృతరుక్ (పతిబింబమ య్యును. 

కడలి తరగలవోలె శబ్రిం 

చెడి సభాగా రాంతరమ్మున 

విశ్వనాథుం డొక్కు జే రూ 

పించచె దిప_స్తంభమట్టుల. 

ఏదొ ఆర్చగరాని అస్సుట 

వేదనాగ్నిజ్వాల ఆతని 

గుంజెలోవల రగులుకొని ముఖ 

మండలమ్మున అంక న్ను 

సుపశాంత దృశాంతములతొ 

చూచె నతనిని కృ స్వ ఛాయలు. 

ఐవషము [ముం గెడు విశ్వనాథుడు 

వెన్నెలలు కురిపించి నంతట. 

అతని భుజముల దటి దరపహో 

సాంకురమ్ములు అధర కదా 

రమ్మునని తులకింప కృషప్ణధ 

రావరుండు వచించె నిట్టుల. 
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“ఎన్ని జన్మల సౌవాదమొ ని 

యున్న రూపున కదలివచ్చెను. 
విశ్వనాఛా! బండలై న (ద 

వించు నీ చరితమ్ము విన్నను. 

స్వామిభ కి,కి ధర్భర క్తికి 

నీ మనసొక పాలసం|దము. 

మా యశ శ్ళశి బింబమున కగు 

నీ యునికియే నిత్యపర్వము. 

నీవు జూనకృ శాను దగ్గా 
ఠా టు 

"నేక క ర్ముడ; వాత్మహుత స 

ర్వేం|దియుండవు; అట్టి నిను గడి 

యించు కు ట్ల"క_న నికుడుగా. 

నీవు నెమి త్తికముగా జ 

న్మించినావీ నాగమయ్యకు. 

కాని నీవుగ విశ్వనాథుని 

కను వెలుగు మూ ర్వీభవించెను. 

నిన్నుబోలు అలౌకిక (పతి 

భోన్నతుడు మానీడలోపల 

ఇంతకాల మ్ముదిగియుండుట 

యే విచితమైె్యైన సంగతి. 
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నీవు బంటువు మేము (పభువను 

నేమమింతటితోడ తీరను. 

మా సమానస్కంధుడవు ను 

మ్మా! కుమారా ! నేటినుండియె.” 

రాయులిగతి మం[దగంభీ 

రస్వర మున పల్క_గానే 

పరమ హార్ట్ త్పుల్లముఖు డై 

పాండ్యనృపతి వచించె నీగతి. 

6 “నామనను నావిమ్మరించిన 

వో మహాప్రభు! మీవచస్సులు. 

మీరు పల్కినయల్లు కారణ 
౧౧ 

ధీరజన్ముడు విశ్వనాథాడు, 

అతని ధర్భధ్వజపటాంచల 

మస్మదంతరమందు రెప రెప 

లాడిపోయినయప్పుడే రా 

జ్య(పలోభము చెదరిపోయెను. 

శీటిమాటికి నదరివడు నా 

చేత పాండ్య| పజల కమి ను 

ఖమ్ము గలదు ? సమర్డునికి ప 

ట్రమ్ము గట్టుట నాధుమార్గము. 
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విశ్వనాథునికన్న యోగ్యుడు 

"వేంవడు ? నా ఠాజ్యలతిసిని 

అతని చేతుల నుంచుడో ౯౮౭ 

జా|గణీ ! నాబుణము తీరును” 

ఇటుల పాండ్యుడు న త్రి సను 

కృష్ణరాయల గండయుగళము 

చెన వెన్నెల విరియబూ చెను. 

పరిషదంబుధి పొంగులేచెను. 

వినయ వినమిత మ _ స్ప్హకుండె 

విశ్వనాథుని వెన్ను నిమురుచు 

(వభుండిట్లు నె, మానాల 

వాండ్యభూపతి సువ్ఫూద్భావము. 

"నేటినుండి యొ విశ్వనాథా ! 

నీవు పాండ్య శ్సీయుతుడ వై 

దతుఠటావథవముందు శాంతి 

ధ్వజము నాటుము; నికు మేలగు.” 

ఇటుల కృ వ్తఠాంలు వచి 

యించగ కొలువంతట మ 

న్రకములూ ౧; జయజయ శ 

బ్రము లబ్బము లట్లు మో 7. 
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పాతాళ పుటిరుల దిగం 

బడి తడబడిపోయెడు నా 

యుడు హఠాత్తుగా సమతల 

మందు చిమ్ముకొని వచ్చెను. 

అతని ముఖము శతధా శక 

లిత ముకురమె పోయెను, 

అతని మనసు సంధ్యా శబ 

లిత గగనస్థితి నెం దను. 

(వీడా తాడిత చేతో 

వికియు డై. నేల బొటన 

(వెల రాయయుచు నిలంబడ. 

ఓలగమ్ము గలగలమ నె. 

తనపై ఒక సహన నే 

(తముల కాంతి కురియు విశ్వ 

నాథుడు విజయుని పోలిక 

నతమ స్తకుడ౭ నిచ్చెను, 

ఆతని హృదయము ద్వంద్వా 

తీత స_త్త ఇపయస్సరో 

వరమున అచ్చవు మీగడ 

తరక యె (పదిపించెను. 
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తొలుత చెమ్మగిల్లిన యూ 

పులతో రాయలను జూచి 

పలికె + నార్జ ఆ గఫీర 

గళ చలన ఎదు స్వరుడ్రై. 

“మహో (ప్రభూ to చిత 

మయా ! బం కుమిటి రా 

జగుకుమిటి ? వదాన్యతకు 

హాద్దు పద్దులే లేచా * 

నాకా రాజ్యము NOE 

కా కిరీటమున స్థానము + 

మీరు నడుచు దారుల ఈ 

"మేను పరచుకొన్న చాలు. 

మీ నిడనుగల ఆత్మ సు 

ఖానుభూతి రాచగచద్దె 
చె గలదా ౪ మొుగలిసూల 

పానుపు నా కెందుక య్య @ 

(పతిఫలమ్ము కరా చా? 

(పాణమ్ములు పఈఠడిపోసి 

నను బుంచిన తం (డిని కద 

నమ్మున కిడ్చినది |పభూ! 
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వరదో గొప్పచేసి 

చాన సి పొంాతచెనతో 

అది మీ పరిణత దృషికి 
0'6ు 

అంచులు సాశాన పతాక. 

యుగయుగాలనుండి వెల్లు 

చుండిసన ధర్మాగ్ని కుండ 

పు రల రాయు సే 
ct 

Fe పుట్ 

యిని బొసితి; నంఉకద! 

తమకు నాయెడంగల బి 

'దార్యమునకు జన్మజన్థ 

లకు బుణపడి యుంటిగాని 

రాజ్యము పర (తమ్ము వలదు.” 

అతిలోకజ్ఞాన సుధాం 

చిత్వమ్మైన విశ్వనాథ 

వచస్సారమున సమ_స్త 

పరిష తృథిపి._కృమ య్య, 

(కమ|కమమ్ముగా సభ్యు 

ల ముఖమ్ములలోన నదే 

అసంతృప్తి యిరుల నీడ 

లట్టుల పారాడనా ౧. 
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సర్వము గమనించిన కృ 

ప్లోర్వనాథుండు విశ్వ 

నాథుని దెస ఆగశాపహపూ 

ర దృ శాంచలములు సాచెను, 
ta 

పునరుళ్లితు డై పాండ్యుడు 

వినతి గ) “విష్వనాథు 

ఉఊఉటుల న రా జ్యందిర 
6 మా 

"నీలుకొనక తప్ప"దంచు. 

'రాయలందుకొనసనెను “కుమా 

0! నె నాటో రా! పాండ్య పజా (ఇయ 

మున కెనను నీ న్మృంధ 

మున రాజ్యభరము తప్పదు". 

రాయల సౌవోర్ల రస త 

రంగిత వాక్కులు బుక్కులు 

గా తోచెను విశ్వనాథ 

చేతస్సా తిక దృష్టికి. 

దయాదుగ్దనార గర్భి 

తమ్మగు ఆతని హృదంత 

రమున వాండ్య రాజ్యము వ 

త్సము పోలిక (కేళ్ళురికెను. 
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అతడు 'వభూ]! యంచనె; కొలు 

వంత చెవులు రిక్కించెను. 

అతడు “సరే” యంచసె; కొలు 

పంత 'యపుడ మున్న చెను: 

రాయులవదనము వికాస 

రమ్యదిధితులు ౨లిఆను. 

వాండ్యుని హృదయము హార్ష 

పాథోనిధియె తొణశకను. 

నాయడు తలనెత్తె ; విశ్వ 

నాథుడు తలదించె; నిఖల 

పారిషదుల హృషల్లాత్మలు 

పారిజాూతములను కురిసి, 

కొలు వల్ల (పగాథ మోద 

విలోలిత స్థితి దాల్చ్బను. 

విశ్వనాథు డొకడె గుప్త 

వేదనాగ్నియె నిల్చెను, 

తనయెదుట దిగాల్పడి ని 

ల్సిన కుల చరణము్ముల 

“పెబడియసనె 'తండడీ 1! యీ 

పాపిని తమియించుిమంచు, 
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